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Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare 

Relationen mellan vårdnadshavare och lärare är viktig för elevernas kunskapsinhämtning. För att 
underlätta den relationen är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning. Med andra ord att det finns 
en tydlighet kring vilka förväntningar vårdnadshavaren kan ha på skolan, men även vilka förväntningar 
skolan kan ha på vårdnadshavaren.  

Idag upplever många lärare att skäll, arga mejl och hot är ett vanligt inslag i vardagen. Enligt en 
undersökning från Lärarförbundet uppgav drygt varannan lärare att de upplever att föräldrar ställer 
orimliga krav minst någon gång i månaden. Var tionde svarande uppgav att föräldrar försökt påverka 
deras arbete minst med samma frekvens.  

Vårdnadshavarnas ansvar är viktigt för att skapa förutsättningar för såväl bättre skolresultat som 
ökad trygghet i skolan. Här vilar ett ansvar genom att se till att förmedla att skolan är någonting 
viktigt, att ordningsregler är till för att följas och att klasskompisar ska bemötas med respekt. 
Samtidigt som vårdnadshavare kan uppleva oro för att barnet i skolan tar till sig ett visst språkbruk 
och ett annat bemötande. 

Med anledning av ovanstående vill Kristdemokraterna att ett ansvarskontrakt införs mellan elev, 
vårdnadshavare och skolan. Ett ansvarskontrakt beskriver vad som är elevens ansvar, vad som är 
vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för att möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka 
elevernas måluppfyllelse, trivsel och trygghet. 

Flera kommuner i Sverige arbetar redan med ansvarskontrakt i skolan. Vi är övertygade om att ett 
ansvarskontrakt, med tydlig ansvarsfördelning, kan bidra till att skapa en bättre förståelse för de olika 
roller och förväntningar som respektive part har på varandra. Det skulle också vara ett stöd till 
rektorer och lärare i samtal med föräldrar och elever. 
 

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 

Uppdra åt grundskolenämnden att ta fram ett förslag på hur ett Ansvarskontrakt mellan 
vårdnadshavare, elev och skola ska se ut enligt motionens intentioner, samt 

Uppdra åt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram ett förslag på hur ett Ansvarskontrakt 
mellan vårdnadshavare, elev och skola ska se ut enligt motionens intentioner. 
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